
Products Solutions Services

Nye muligheter, nye opplevelser. 
Personlig og digital.
Mitt Endress+Hauser.
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2 Nye muligheter, nye opplevelser. Personlig og digital. Mitt Endress+Hauser.

Nye oppdateringer av endress.com håper vi kan bringe oss nærmere deg ved å gi dine aktiviteter sømløs tilgang med 
Endress+Hauser, enten du er i kontakt med en av våre salgsrepresentanter eller ønsker å kjøpe produkter
på nett. Alt er synlig – alt på ett sted.

Det hele begynner med transformasjon og forenkling av B2B forretningspraksis. Som et resultat, tilbyr vi to løsninger: 
hjemmesiden vår “endress.com” og “integrering med min ERP”.

Registrer deg nå og opplev nye muligheter! 
www.no.endress.com/register
Dine utfordringer og tilbakemeldinger motiverer oss til å utvikle de beste
løsningene for å optimalisere dine prosesser. Uavhengig av hvor du er eller 
til hvilken tid du tar kontakt med oss i Endress+Hauser, skal din opplevelse 
være at det er raskt, enkelt og praktisk.

1. endress.com
De nye funksjonene på vår hjemmeside for e-handel forvandler no.endress.com til en samarbeidsplattform som 
forbinder våre kunder og oss. Hjemmesiden kompletterer støtten som tilbys av våre salgsingeniører. Fra nå av kan du 
som kunde få tilgang til din personlige profil på vår hjemmeside og enkelt og raskt utføre operasjoner på få minutter.

Username

Login

endress.com

Mine transaksjoner

Leveringsstatus

Handle online
Mine produkter

Mine kontater

Reservedeler

Dokumentasjon
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Se tilbudsforespørsler, bestillinger, 
og rebestillinger …
“Alle mine transaksjoner er tilgjen
gelige online, uavhengig av om jeg 
bestilte online eller ikke. Jeg kan laste 
ned mine ulike kjøpsdokumenter og 
sjekke status for mine bestillinger. Jeg 
kan til og med sjekke tidligere ordre
historikk. Rebestilling av komplette 
ordre eller enkeltvarer har aldri vært 
enklere.”

•  Rask statusoversikt på mine 
bestillinger, ingen e-post,  
ingen ventetid

•  Hurtig rebestilling

Kjøpe produkter, send tilbudsfore-
spørsler, få kontakt …
“Alle produkter kan uten restriksjoner 
handles online. Jeg kan også be om
tilbud eller teknisk støtte til å konfigurere 
mine produkter. Endress+Hauser salgs
ingeniører vil ferdigstille konfigurasjonen 
for meg. Når jeg er fornøyd med tilbudet 
kan jeg kjøpe online med ett klikk eller via 
vanlig bestillingsprosess. Jeg bestemmer 
hva, når og hvordan. Dette er  
total fleksibilitet.”

•  Total fleksibilitet mellom online og 
offline shopping

•  Raskt og enkelt utført i løpet av få 
minutter

•  Enkelt å komme i kontakt med 
Endress+Hausers lokale salgs ingeniør

Alle transaksjoner og leveringsstatus tilgjengelig på samme plattform.

Re-order fra tidligere tilbud.

Fore- 
spørsel

Tilbud Bestilling Ordre- 
bekretelse

Levering Faktura

Varer
FMR20 - ABC
FTL31-123

Bestill nå

Bestill online og kommuniser med din personlige kontakt.

Forespørsel Bestill

Mine kontakter • Specifications
• Documentations
• Spare parts

Produkt søk
FMR20

FMR50

Nivå

Drift Prosjektering Innkjøp

Drift Prosjektering Innkjøp
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Bestill reservedeler, bytt ut enhet, få 
tilgang dokumentasjon …
“Via serienummeret kan jeg søke 
etter tidligere kjøpte produkter og 
umiddelbart finne reservedeler, 
dokumentasjon og drivere. Over 15 
års arkivert historie og mer enn 40 
millioner enheter – det føles sikkert! Jeg 
kan bestemme kun å kjøpe reservedelen 
eller produktet i sin helhet. Jeg er trygg 
på at jeg får ønsket produkt. Dette 
sparer meg for mye tid og jeg slipper 
å lete etter riktige papirer etc.”

•  Enkel og sikker prosess som man 
selv kan utføre, selv uten detaljert 
produktkunnskap

Finn mitt produkt med serienummeret.

Bestill

C202DCO2000

Drift Prosjektering Innkjøp
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Rask tilgang til bruksanvisning og 
teknisk dokumentasjon mens du 
arbeider …
“Takket være Operations Appen, har 
jeg tilgang til oppdatert informasjon 
for min base som er innstallert av 
Endress+Hauser. Uansett hvor jeg 
befinner meg kan jeg raskt søke frem til 
teknisk informasjon og  
bruksanvisning direkte via appen.”

•   Appen er tilgjengelig for nedlasting 
på iPhones og iPad i App store, og 
for Android-basere Smart telefoner 
i Google Play

•  Rask tilgang til nødvendig 
dokumentasjon når man arbeider

•  For iOS og Android

Finn favorittprodukter med egen 
referanse …
“Jeg kan lagre alle mine produkter som 
favoritter. Dette hjelper meg å stan
dardisere og enkelt gjøre nye bestill
inger i fremtiden. Jeg kan til og med 
gi favorittene et eget referansenum
mer slik at mine kolleger også enkelt 
og rask kan få oversikt. Det er veldig 
praktisk og vi unngår feil.”

•  Forbedre teknisk standardisering 
og sørg for å handle i den 
definerte standarden

•  Unngå feil

Instruksjoner og teknisk dokumentasjon i feltet.

Status

Reservedeler

   Dokumentasjoner

Søk med egne referanser.

Mine produckter

Produkt Referanse

 FTL31 ABC123

 FMR20 AAA111

 

 

FMR20

Bestill

Drift

Drift Prosjektering Innkjøp
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Finn det mest egnede produktet som 
passer min applikasjon …
“Online kan jeg velge det beste 
produktet som passer min 
bransjespesifikke applikasjon. Jeg 
skriver inn parametre, f.eks. flow, 
trykk, nivå, temperatur og mottar 
anbefaling om de best egnede 
produktene. Jeg kan sammenligne og 
ta en trygg beslutning. Deretter kan jeg 
konfigurere produktet. 2Dtegninger 
og 3Dmodeller er tilgjengelige i de 
vanlige CADdataformatene.”

•  Anbefalinger er basert på spesifikt 
målebehov

•  Det er pålitelig, presist, og enkelt 
å bruke

Finn det best egnede produktet.

Bestill

2D/3D CAD-Files

Konfigurering

Valg og størrelse

P max:             Bar

T max:             ˚C

10

90

Prosjektering
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2. Integrert med min ERP
For kunder med mange transaksjoner per år, tilbyr vi integrering av kundens ERP-system med Endress+Hauser ERP. 
Denne integrasjonen kan implementeres direkte, eller via markedsplasser som SAP ARIBA, HUBWOO, Elemica, etc.

Forprosessen er forbindelsen til vår punch-out katalog via OCI (SAP) eller cXML (ARIBA). Våre kunder mottar  
individuell tilgang fra deres innkjøpssystem til Endress+Hausers punch-out katalog. Brukerne kan legge ønskede 
produkter i handlekurven og til slutt overføre alle data med ordrekode, priser og leveringstid til eget innkjøpssystem. 
Ordren opprettes dermed også i kundens eget innkjøpssystem.

Vi tilbyr integrering av transaksjonsdokumenter som ordre, ordrebekreftelse, leveringsnotat og faktura. Med mer enn 
15 års integrasjonserfaring, garanterer vi profesjonell og rettidig implementering. Våre globale referanser inkluderer 
blant annet Clariant, Sanofi og Emmi.

Integrert med min ERP.

Marked Endress+HauserKunde

Valg
SRM

ERP

OCI / 
PunchOut  
katalog

ERP
Salgsordre

Forbindelse

Bestilling

Bekreftelse

Leveringsinfo

Fakturaer
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www.addresses.endress.com


